Fit Colágeno
Colágeno
150 Gramas - Limão
Nome do Produto
Fit Colágeno - 150 Gramas - Nitech Nutrition
Descrição
Fit Colágeno é uma bebida à base de colágeno sabor limão, enriquecido com
Vitamina C, proporciona a melhora das articulações, auxilia na prevenção do
envelhecimento precoce, também é indicado para adeptos as dietas com poucas
calorias, pois repõe os nutrientes que seu corpo necessita. Fit Colágeno age em
duas diferentes formas, ajuda a eliminar a gordura do corpo e deixa a pele mais
saudável.
Descrição curta
Fit Colágeno é uma bebida à base de colágeno sabor limão, enriquecido com
Vitamina C. Perfeito para quem busca uma dieta equilibrada, sem descuidar da
saúde.
Benefícios

Previne o envelhecimento precoce;

Rico em Vitamina C;

Auxilia na redução de celulite e estrias;

Fortalece os tendões e ossos;

Aumento a elasticidade da pele;

Auxilia no fortalecimento das unhas e cabelos.

Informação Nutricional
Porção de 3,5g (1 copo Dosador)
Quantidade por porção

Ingredientes
Colágeno Hidrolisado, ácido ascórbico (vitamina C), ácido cítrico – INS330
(acidulante). Citrato de sódio, corante dióxido de titânio, edulcorante Sucralose,
aroma idêntico ao natural de limão.
Não contém Glúten.
Sugestão de Uso
Consumir 1(uma) porção 3,5g ao dia, diluída em 150ml de água ou bebida de sua
preferência ou de acordo com a orientação de médico ou nutricionista. Contém
copo dosador.
Cuidados de Conservação
Depois de Aberto, consumir Fit Colágeno em até 40 dias. Mantenha a embalagem
bem fechada ao abrigo de luz e em lugar fresco e seco
‘’CRIANÇAS, GESTANTES, NUTRIZES, IDOSOS E PORTADORES DE
ENFERMIDADES: CONSULTAR O MÉDICO ANTES DE CONSUMIR O
PRODUTO’’.

Valor Energético

%VD(**)

8kcal=33,6kj

0

Proteínas

2,5g

3

Vitamina C

45mg

100

Sódio
30mg
1
Não contém quantidade significativa de carboidratos,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar e sódio.
%Valores diários de referência com base em uma dieta
de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
**VD não estabelecido.

Especificações Técnicas
Isento de registro no Ministério da Saúde.
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